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In deze nieuwsbrief: 

• Mededelingen van het bestuur  

• Extra basiscursussen 

• Verder nieuws van de Evenementencommissie  

• Aangepast schoonmaakrooster 
 

Bestuursmededelingen 
 
Ten aanzien van de diverse maatregelen valt het volgende te melden: 

 
Ongeveer de helft van de leden komt inmiddels weer naar Perspectief.  
We zijn goed ingericht, maar ieder moment kan natuurlijk een positieve test 
opduiken. Daarom houden we de aanwezigheid per groep bij, zodat we 
iedereen kunnen waarschuwen. Bij een positieve test gaat de betreffende 
groep één week dicht, daarna kijken we verder. 
     
Mondkapjes worden gedragen op alle momenten, dat je in de buurt van 
anderen komt. Alleen als je zit kan je ze eventueel afdoen. 
We houden ons aan de maximum bezetting per lokaal: 6 met de begeleider 
(met scherm). 
We hebben ook een looprichting: door de voordeur erin en langs atelier 4 
eruit. 
Goede ventilatie (zowel geforceerd als deuren open) is een vereiste voor de 
veiligheid. Binnen kort hopen we eindelijk de CO2- meter te hebben, dan 
kunnen we de ventilatie nauwkeuriger instellen. 
 
Met de buren is overleg geweest over de overkapping buiten op het 
speelplein. Daarbij werd met name het minimaliseren van de geluidsoverlast 
genoemd. Afgesproken is: 
- Buiten hakken doen we alleen op donderdag en zaterdagmorgen; 
- Daarbij wordt minimaal gebruik gemaakt van lawaaiig gereedschap zoals 
haakse slijpers; 
- Per jaar is er één zomerhakweek. 
Op korte termijn wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en als die 
binnen is wordt de overkapping neergezet. 
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De speelplaats waar op het eind de overkapping zal komen. 

 
 
Atelier 4, dat eerder verhuurd was, is per 1 oktober beschikbaar gekomen en 
kan gebruikt worden. In de Kerstvakantie gaan we herinrichten.   
 
Het bestuur 
 

 

Extra basiscursus tekenen en schilderen 
 
 

Elke najaar begeleidt Afke Spaargaren op de vrijdagmiddag de 
basiscursussen tekenen en schilderen. Wegens grote belangstelling heeft 
Perspectief samen met Afke besloten dat er een tweede basiscursus 
schilderen gehouden kan worden.  
Deze tweede basiscursus wordt gehouden op zaterdagmiddag 7, 14, 21, 28 
november, 5 en 12 december 2020 van 13.30 tot 16.00 uur. Op beide 
middagen is nog een enkele plaats vrij dus wie graag met de eerste 
beginselen van het schilderen wil kennismaken of wie zijn 
schildervaardigheden wil verbeteren, grijp je kans en meld je snel aan. De 
kosten zijn € 75,00 voor leden en € 100,00 voor niet-leden. De 
materiaalkosten bedragen € 17,50. 
 
Alle verdere informatie is te vinden op onze 
internetpagina www.perspectiefcastricum.nl 
Opgeven kan ook bij Margriet Katoen, 
mail: activiteitenperspectief@gmail.com 

http://www.perspectiefcastricum.nl/
mailto:activiteitenperspectief@gmail.com
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              Werk van cursisten, dat te zien was in Atelier 1 

 

 
Meer nieuws van de evenementencommissie 
 
Nu we ons wat meer thuis moeten vermaken is het natuurlijk erg leuk om een 
zinvolle vrijetijdsbesteding te hebben. Zeker voor een creatieve hobby vinden 
veel mensen tegenwoordig meer tijd en rust. Perspectief wil hieraan ook een 
steentje bijdragen en heeft daartoe een vijftal nieuwe cursussen of workshops 
op de agenda gezet. 
Onze docent Fré Ham trapt op donderdagavond 14 januari af met een zes 
weken durende basiscursus tekenen. Zowel voor leden als niet-leden zijn 
daar de kneepjes van het tekenvak te leren.  
Daarop volgend, vanaf 4 maart, gaat Fré een zestal weken de beginselen van 
het schilderen behandelen. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus 
tekenen maar kan ook los daarvan gevolgd worden.  Ook deze cursus wordt 
op donderdagavond gegeven. 
Ton Rota is onze vaste begeleider als het om een korte cursus portret of 
modelboetseren gaat. Tijdens de voorjaarsvakantie, van 22 t/m 25 februari, 
kunnen liefhebbers vier ochtenden van 9.30 tot 12.30 uur met klei “een 
mensfiguur in actie” modelleren. Om inspiratie op te doen kunt u eens kijken 
naar de kunstwerken van onder andere Degas, Segal of Niki De St Phalle. 
Een hele uitdaging maar met de begeleiding van Ton komt het met ieders 
beeld helemaal goed. 
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Alweer voor de derde keer kunnen grootouders met een kleinkind op 
zondagmiddag 7 maart van 13.30 tot 16.00 uur een gezellige schildermiddag 
bij Perspectief beleven. Onder leiding van Fré Ham schildert elk koppel een 
waar kunstwerk waarbij vooral de rijke fantasie van de kinderen tot 
verrassende resultaten zal leiden! 
Het “perspectief” is een razend moeilijk onderwerp voor elke amateur-
kunstenaar. Dora Overmars heeft voor ons een cursus “ruimtelijk schetsen” 
ontwikkeld om dit onderwerp voor iedereen toegankelijk en toepasbaar te 
maken.  
Dora heeft beloofd dat het geen droge theoretische kost gaat worden maar ze 
wil ons helpen om met twee of drie verdwijnpunten, wat gokken en 
aannames, meer diepte en de juiste verhouding in je schilderij te krijgen. 
Deze cursus wordt gehouden op zeven zaterdagmiddagen vanaf 9 januari 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
Voor wie belangstelling heeft, op onze website www.perspectiefcastricum.nl 
kunt u veel meer informatie over elk onderwerp vinden. Ook inschrijven kan 
via het inschrijfformulier op deze site of stuur een mail naar: 
activiteitenperspectief@gmail.com  
Namens de evenementencommissie 
 
Annemieke Jurrjens 
 
Schoonmaakrooster 2020 
 
Secretaris Adrie Floris heeft een aangepast  schoonmaakrooster voor de 
laatste maanden van het jaar gemaakt. Dit komt dus in de plaats van het 
rooster zoals was opgenomen in het najaarsnummer van Perspectiviteiten. 
 
Later volgt een bijgesteld rooster voor 2021.  
 

 
Schoonmaak- en expositierooster 2020 
maand Atelier 1  Atelier 2  Atelier 3           .  
   
 
November Di-mi schilderen Wo-av beeldh. Ma-av etsen 
 
December Di-av schilderen Di-av hakken  Di-av glasfusion 
 
 

 
Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 

http://www.perspectiefcastricum.nl/
mailto:activiteitenperspectief@gmail.com
mailto:nieuwsbrievenperspectief@gmail.com

